
 

 
                                                                                                                       

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
         
        DECIZIE 

 
 

Nr. CEP - 58 
din 15.11.2017                             mun. Chișinău 

 
Plenul Consiliului Concurenței,  

acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012  
(în continuare Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 
privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum 
și Hotărârii Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui 
membru al Plenului Consiliului Concurenţei,  

analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția 
Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 10.03.2016 și materialele acumulate în 
cadrul investigației, 

 
A CONSTATAT: 

 
 Din informația prezentată de ÎS ”Camera Înregistrării de Stat”, cu referire la 
lista operațiunilor efectuate în perioada 01.01.2015 - 31.06.2015, obiectul cărora a 
constituit achiziționarea părților sociale sau a acțiunilor pe piața primară sau 
secundară, în urma cărora s-a produs preluarea controlului direct sau indirect de 
către o întreprindere asupra alteia, a fost identificată operațiunea din data de […], 
prin care Bălănuță Marin, asociat unic al ”Tehno Exclusiv” SRL a preluat controlul 
asupra ”BTS PRO” SRL achiziționând 100 % din capitalul social al acesteia. 
 Operațiunea de concentrare economică nu a fost notificată la Consiliul 
Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia. 

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 10.03.2016, a fost 
dispusă inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 
alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței referitor la nenotificarea 
concentrării economice dintre ”Tehno Exclusiv” SRL și ”BTS PRO” SRL.  
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I. Părțile implicate:  
 
Partea care a preluat controlul:  

Bălănuță Marin Ion1, IDNP – […], la data de […] deținea controlul asupra 
întreprinderii ”Tehno Exclusiv” SRL, fiind asociat unic al acesteia. 

”Tehno Exclusiv” SRL, înregistrată la Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” a 
Republicii Moldova la data de 18.01.2012, IDNO – […], cu sediul în Republica 
Moldova, str. Ion Creangă 6/v.  

Activitățile de facto desfășurate de companie sunt: 
- comerțul cu amănuntul a echipamentului pentru telecomunicații în 

magazine specializate; 
-  comerțul cu amănuntul a calculatoarelor, unităților periferice și software-

lui în magazinele specializate. 
Partea asupra căreia a fost preluat controlul: 

”BTS PRO” SRL, înregistrată la Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” a 
Republicii Moldova la data de 31.12.2008, IDNO – […], cu sediul în Republica 
Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6/v. Asociat unic și administrator al 
întreprinderii până la realizarea tranzacției a fost  Chișchiliov Iurie, IDNP - […]. 

Activitățile de facto desfășurate de companie sunt: 
- сomerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și 

software. 
Din informațiile prezentate de către Bălănuță Marin prin scrisoarea nr. 933 

din 30.03.2016, s-a constatat că întreprinderile implicate în operațiunea analizată 
până la data de […], nu făceau parte din același grup de întreprinderi în sensul 
Legii concurenței, fiind independente una față de alta. 

 
II. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică 
relevantă 

 
În conformitate cu prevederile art. 4 din Legea concurenței piața relevantă 

reprezintă piaţa în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problemă de 
concurenţă şi care se determină prin raportarea pieţei relevante a produsului la 
piaţa geografică relevantă. 

Piața relevantă a produsului reprezintă piaţa produselor considerate de 
consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, a 
caracteristicilor fizice, funcţionale şi a preţului. 
                                                 
1 În conformitate cu pct. 50 al Regulamentului privind concentrările economice nr. 17 din 30.08.2013, în cazul 
preluării controlului de către persoane fizice, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Lege, întreprinderile implicate sunt 
întreprinderea țintă și partea care preia controlul (cu cifra de afaceri a întreprinderii/întreprinderilor controlate de 
respectiva persoană fizică inclusă în calculul cifrei totale de afaceri, în măsura în care sunt respectate condițiile de la 
art. 24 alin. (4) din Lege). 
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Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea concurenței, dimensiunile pieței relevante, 
inclusiv piața relevantă a produsului se determină în funcție de natura problemei 
concurențiale. 

La definirea pieței relevante a produsului, în cazul operațiunii de concentrare 
economică analizată, a fost luat în considerare faptul că întreprinderea ”Tehno 
Exclusiv” SRL, este prezentă în domeniul comercializării cu amănuntul al 
echipamentului pentru telecomunicații, tehnicii de calcul și software-lui, iar ”BTS 
PRO” SRL activează pe piața comercializării cu ridicata a tehnicii de calcul și 
software. 

De asemenea la determinarea pieței relevante a fost luat în considerație 
faptul de ne-interschimbabilitate a echipamentului pentru telecomunicații, tehnicii 
de calcul și software-lui. 

Prin urmare la determinarea pieței relevante a apărut necesitatea segmentării 
acesteia, deoarece produsele IT precum tehnica de calcul și software după 
destinația utilizării și după caracteristicile fizice și funcționale nu pot fi considerate 
ca  produse interschimbabile. 

Astfel, operațiunea analizată, poate produce efecte directe pe piețele 
comercializării cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, 
comercializării cu amănuntul a tehnicii de calcul, comercializării cu amănuntul a 
software-lui, comercializării cu ridicata a tehnicii de calcul, comercializării cu 
ridicata a software-lui.  

Piaţa relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat, este: 
1) Piața comercializării cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații; 
2) Piața comercializării cu amănuntul a tehnicii de calcul; 
3) Piața comercializării cu amănuntul a software-lui; 
4) Piața comercializării cu ridicata a tehnicii de calcul; 
5) Piața comercializării cu ridicata a software-lui. 

Piaţa relevantă geografică este zona în care întreprinderile sunt implicate în 
oferta sau cererea de pe piaţa relevantă a produsului, în care condiţiile de 
concurenţă sunt suficient de omogene. 

Conform informației obținute în cadrul dosarului de investigație, s-a stabilit, 
că întreprinderea ”Tehno Exclusiv” SRL activează prin intermediul rețelei de 
magazine specializate amplasate în diferite raioane ale țării, în același timp 
întreprinderea practică și comerțul online pe tot teritoriul Republicii Moldova.  

Totodată a fost stabilit că întreprinderea ”BTS PRO” SRL comercializează 
produsele sale întreprinderilor ce desfășoară activitatea economică în diferite 
regiuni ale țării. 

Astfel, piaţa geografică relevantă, o constituie întreg teritoriul Republicii 
Moldova. 

Având în vedere cele relatate anterior, se concluzionează că piaţa relevantă, 
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în sensul examinării investigației date este: 
1) Piața comercializării cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații 

pe întreg teritoriul Republicii Moldova; 
2) Piața comercializării cu amănuntul a tehnicii de calcul pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova; 
3) Piața comercializării cu amănuntul a software-lui pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova; 
4) Piața comercializării cu ridicata a tehnicii de calcul pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova; 
5) Piața comercializării cu ridicata a software-lui pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova. 
 

III. Acte și fapte constatate 
 
La data de […] ÎS ”Camera Înregistrării de Stat”, a înregistrat operațiunea de 

achiziționare a 100 % din capitalul social al întreprinderii ”BTS PRO” SRL de 
către  Bălănuță Marin, asociat unic al întreprinderii ”Tehno Exclusiv” SRL.  

În rezultatul operațiunii, Bălănuță Marin,  în conformitate  cu art. 20 alin. (2) 
lit. b) din Legea concurenței, a preluat controlul asupra  ”BTS PRO” SRL. 

Operaţiunile de concentrare economică conform art. 22 alin. (1) din Legea 
concurenței sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei 
înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată 
cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, 
depăşeşte 25 000 000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în 
operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră 
totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior operaţiunii. 

Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează 
conform prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea concurenței. 

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2014 (anul anterior realizării 
tranzacției) de întreprinderile implicate în operațiune, este prezentată după cum 
urmează, în tabelul nr.1. 
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Tabel nr. 1 
Cifra totală de afaceri realizată în anul 2014 de către părțile implicate în operațiunea de 

concentrare economică                                                                   
Nr Denumire întreprindere Cifra de afaceri realizată 

în anul 2014 (lei) 
1. ”Tehno Exclusiv” SRL (partea care preia controlul) […] 
2. ”BTS PRO ”SRL (partea asupra care se preia controlul) […] 
Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de 
concentrare economică 

[…] 

Sursa: Rapoartele financiare pentru anul 2014 ale întreprinderilor implicate. 

 
Astfel, în anul anterior tranzacției părțile implicate în operațiunea de 

concentrare economică au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în 
parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei: „Tehno             
Exclusiv” SRL - […] lei și „BTS PRO” SRL - […] lei. Cifra totală de afaceri a 
părților implicate în operațiunea de concentrare economică a constituit […] lei. 

Din cele expuse, rezultă că  operațiunea de concentrare economică prin 
preluarea  a 100% din capitalul social al  ”BTS PRO” SRL  de către Bălănuță 
Marin, asociat unic al ”Tehno Exclusiv” SRL, constituie o concentrare economică 
ce corespunde criteriilor stipulate în art. 22 alin. (1) din Legea concurenței și urma 
a fi notificată Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia. 

Totodată, la art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, este specificat că, până la 
declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în 
temeiul unei decizii emise de Plenul Consiliului Concurenței în conformitate cu 
art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) este interzisă punerea în aplicare a 
unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1). 

Operațiunea de concentrare economică a fost pusă în aplicare prin preluarea 
pachetului de control ”BTS PRO” SRL de către Bălănuță Marin asociat unic al 
„Tehno Exclusiv” SRL și prin modificarea administratorului întreprinderii ”BTS 
PRO” SRL. Până la realizarea tranzacției, administrator al întreprinderii a fost               
Chișchiliov Iurie, iar ca urmare a preluării controlului, din data de […], 
administrator al ”BTS PRO” SRL este numit Suvorov Alexandr.  

Notificarea concentrării economice conform art. 22 alin. (3) din Legea 
concurenței, trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia 
controlul. Astfel, Bălănuță Marin, avea obligația de a notifica operațiunea de 
concentrare economică Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a 
acesteia, în vederea stabilirii compatibilității cu mediul concurențial. 

Reieșind din cele relatate, operațiunea de concentrare economică analizată 
face obiectul investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței 
nr. 2 din 10.03.2016. 
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La data de 14.03.2016 pe pagina web a Consiliului Concurenței, a fost plasat 
avizul cu referire la preluarea controlului asupra întreprinderii ”BTS PRO”SRL de 
către  Bălănuță Marin fondator al „Tehno Exclusiv”SRL, prin care agenții 
economici terți au avut posibilitatea de a-și expune punctele de vedere și 
observațiile, referitor la modul în care tranzacția în cauză afectează sau poate 
afecta concurența pe piață. Observații sau puncte de vedere din partea agenților 
economici terți nu au parvenit. 

În cadrul investigației, la data de 10.11.2017, prin scrisoarea nr. de intrare 
4057 din 10.11.2017, Bălănuță Marin, fondator a „Tehno Exclusiv” SRL a 
notificat, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, 
concentrarea economică realizată prin preluarea controlului asupra „BTS PRO” 
SRL, cu achitarea taxei de examinare a notificării. 

Notificarea a devenit efectivă la data de 10.11.2017, dată la care au fost 
primite și înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței. 

Totodată Consiliul Concurenței a fost informat de către Bălănuță Marin prin 
scrisoarea nr. 3137 din 26.07.2017  că este de acord cu constatările și concluziile 
din cadrul raportului de investigație și solicită să fie luată în considerație în calitate 
de circumstanță atenuantă faptul colaborării efective cu Consiliul Concurenței. 

 
IV. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial 

 
Ca urmare a analizei informațiilor prezentate de părțile implicate în 

operațiunea de concentrare economică, tranzacția în cauză a fost evaluată pentru 
stabilirea compatibilității acesteia cu mediul concurențial. Astfel, s-a constatat că în 
urma realizării operațiunii de concentrare economică întreprinderile implicate au 
fost integrate pe verticală, fiind prezente pe diferite pieți relevante. 

Pentru a analiza efectele operațiunii asupra mediului concurențial, au fost 
calculate cotele de piață ale părților implicate de pe piețele relevante determinate, 
deținute înainte de realizarea operațiunii de concentrare economică din data de […]  
(data semnării contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale).  

Astfel, pentru cunoașterea cotelor de piață deținute de părțile implicate, au 
fost solicitate informații de la agenții economici, concurenți ai întreprinderilor 
implicate, iar ca punct de pornire pentru calcularea cotelor de piață au fost luate 
datele cu privire la venitul din vânzări obținut în perioada  anilor 2014-2015 din 
comercializarea produselor.  

Totodată,  pentru a cunoaște poziția întreprinderilor implicate în perioada de 
după operațiune, au fost calculate cotele de piață deținute de acestea pe parcursul 
anului 2015 pe piețele determinate. 
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Tabelul nr. 2 
Cota de piață deținută de „Tehno Exclusiv” SRL pe piețele relevante afectate 

                                           Anul 
Piața  
relevantă afectată 

2014 2015 
Cota de piață (%) Cota de piață (%) 

comerțul cu amănuntul al tehnicii de calcul […] […] 
comerțul cu amănuntul al echipamentelor pentru 
telecomunicații 

[…] […] 

comerțul cu amănuntul a software-lui […] […] 
Sursa: Scrisoarea de intrare nr. 933 din 30.03.2016 și scrisoarea de intrare nr. 2813 din 01.11.16 

 
Astfel, în perioada anului 2014, întreprinderea ”Tehno Exclusiv” SRL pe 

piața comercializării cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicații 
deținea cota de […]% pe piața comercializării cu amănuntul a tehnicii de calcul 
deținea cota de […]%, iar pe piața comercializării cu amănuntul a software-lui 
deținea cota de […]%. 

În perioada anului 2015 întreprinderea ”Tehno Exclusiv” SRL, pe piața 
comercializării cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații deținea 
cota de […]%, pe piața comercializării cu amănuntul a tehnicii de calcul deținea 
cota de […]%, iar pe piața comercializării cu amănuntul a software-lui deținea 
cota de […]%. 

 
Tabelul nr. 3 

Cota de piață deținută de „BTS PRO” SRL pe piețele relevante afectate 
                                           Anul 
Piața  
relevantă afectată 

2014 2015 
Cota de piață (%) Cota de piață (%) 

comerțul cu ridicata al tehnicii de calcul […] […] 
comerțul cu ridicata al software-lui […] […] 
Sursa: Scrisoarea de intrare nr. 933 din 30.03.2016 și scrisoarea de intrare nr. 2813 din 01.11.16 

 
Prin calcularea cotelor de piață ale ”BTS PRO” SRL a fost stabilit că în 

perioada anului 2014 întreprinderea deținea o cotă de piață în mărime de […]% pe 
piața comercializării cu ridicata a tehnicii de calcul, iar pe piața comercializării cu 
ridicata a software-lui deținea cota de […]%.        

Întreprinderea ”BTS PRO”SRL pe piața comercializării cu ridicata a 
tehnicii de calcul, în anul 2015, deținea cota de […]%, iar pe piața comercializării 
cu ridicata a software-lui deținea cota de […]%. 

Reieșind din calculul sumei cifrelor de afacere a tuturor întreprinderilor cu 
genul de activitate G4741 - Comerţul cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor 
periferice și software-lui în magazine specializate, dimensiunea totală a 
segmentului dat este de […] lei pentru anul 2014, iar întreprinderii „Tehno 
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Exclusiv” SRL ia revenit o cotă procentuală de […]%.  
Pentru anul 2015 această cifră a scăzut la valoarea de […] lei, întreprinderii 

„Tehno Exclusiv” SRL revenindu-i o cotă de […] %.  
În anul 2016 întreprinderile cu acest gen de activitate au realizat o cifră 

comună de afaceri de […] lei, întreprinderii „Tehno Exclusiv” SRL revenindu-i o 
cotă de […]%. 

Pentru genul de activitate G4651 - Comerţul cu ridicata al calculatoarelor, 
echipamentelor periferice și software-lui, dimensiunea totală a segmentului dat 
este de […] lei pentru anul 2014, iar întreprinderii „BTS PRO” SRL ia revenit o 
cotă procentuală de […]%. 

 Pentru anul 2015 această cifră a ajuns la valoarea de […] lei, întreprinderii 
„BTS PRO” SRL revenindu-i o cotă de […]%.  

În anul 2016 întreprinderile cu acest gen de activitate au realizat o cifră 
comună de afaceri de […]lei, întreprinderii „BTS PRO” SRL revenindu-i o cotă 
de […]%.  Pe parcursul anului 2016 întreprinderea „BTS PRO” SRL a realizat o 
cifră de afacere cu […] lei mai mare decât în anul precedent, principala creștere s-
a realizat pe segmentul de elaborare și integrare soft, segment pe care 
întreprinderea a realizat o creștere de până la […] lei în 2016 în comparație cu 
[…] lei în 2015 și […] lei în 2014, în același timp subliniem că pe acest segment 
întreprinderea „Tehno Exclusiv”SRL nu este activă. 

Totodată, în rezultatul operațiunii analizate pe piețele ce implică o integrare 
pe verticală, cotele de piață ale întreprinderilor implicate nu depășesc 50%, iar în 
perioada anului 2015, anul în care a fost realizată operațiunea de concentrare 
economică, au fost în descreștere. Din cele expuse, se concluzionează că 
operațiunea de concentrare economică analizată nu ridică obstacole semnificative 
în calea concurenței efective pe piețele determinate, în special ca urmare a creării 
sau consolidării unei poziții dominante.  

Astfel, fiind analizată operațiunea de concentrare economică prin prisma 
integrării pe verticală a întreprinderilor implicate pe piețele determinate și pentru a 
stabili existența eventualelor blocaje ale piețelor, au fost analizate pozițiile deținute 
pe orizontală de către întreprinderile implicate în operațiune.  
 La data de 30.03.2016  Bălănuță Marin a expediat în adresa Consiliului 
Concurenței scrisoarea nr. 933, prin care a menționat că scopul efectuării 
operațiunii din […] este: ”exploatarea oportunității de a face afaceri și a obține 
beneficii în genuri de activitate noi”.  

De asemenea, ca urmare a analizei contractelor de distribuție a fost 
determinat că întreprinderea ”BTS PRO” SRL are încheiate contracte și deține doar 
licențe non-exclusive cu dreptul de distribuire pe teritoriul Republicii Moldova a 
software-lui. 
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Luând în considerație cotele deținute la comercializarea cu amănuntul a 
tehnicii de calcul și software-lui, se poate de concluzionat că o eventuală blocare a 
pieței comercializării cu amănuntul nu poate avea loc chiar și dacă produsele ”BTS 
PRO” SRL vor fi vândute exclusiv prin intermediul întreprinderii ”Tehno 
Exclusiv” SRL.  
 Deținerea unei cote semnificative la comercializarea cu amănuntul a 
software-lui de către ”Tehno Exclusiv” SRL nu va putea genera eventuale blocaje 
ale pieței, deoarece concurenții acesteia vor putea să se aprovizioneze de la 
concurenții întreprinderii ”BTS PRO” SRL, care de asemenea dețin licențe non-
exclusive la comercializarea softurilor. Același fapt se constată și pe piața 
comercializării cu ridicata a software-lui, unde deținerea cotei semnificative de 
către ”BTS PRO” SRL nu va putea duce la careva barieră pe piață, datorită faptului 
că dreptul de distribuție pentru aceleași software sunt deținute și de concurenții săi.  
 Astfel, luând în considerație cele relatate, structura piețelor relevante, cotele 
de piața, precum și modul de integrare a întreprinderilor implicate în operațiunea 
de concentrare economică se constată că prin preluarea întreprinderii ”BTS 
PRO”SRL, întreprinderea ”Tehno Exclusiv” SRL și-a diversificat genul de 
activitate intrând pe piețe noi, iar operațiunea de concentrare economică realizată 
la data de […], nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective de 
pe piața și nu duce la crearea sau consolidarea unei poziții dominante. 
 
 
V. Calificarea legală a acțiunilor 

 
În conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței, o operaţiune 

de concentrare economică are loc în cazul în care modificarea de durată a 
controlului rezultă în urma preluării, de către una sau mai multe persoane care 
controlează deja cel puţin o întreprindere ori de către una sau mai multe 
întreprinderi, fie prin achiziţionarea de valori mobiliare (părţi sociale) sau de 
active, fie prin contract ori prin alte mijloace, a controlului direct sau indirect 
asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau părţi ale acestora, inclusiv prin 
crearea unei societăţi în comun care îndeplineşte în mod durabil toate funcţiile unei 
entităţi economice autonome. 

Prin urmare, prin preluarea a 100% din capitalul social al ”BTS PRO”SRL 
de către Bălănuță Marin, asociat unic al „Tehno Exclusiv”SRL s-a realizat o 
operațiune de concentrare economică între „BTS PRO”SRL și „Tehno 
Exclusiv”SRL, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței. 

Potrivit prevederilor Legii concurenței, operațiunile de concentrare 
economică care depășesc pragurile stabilite la art. 22 alin. (1) din Legea 
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concurenței sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței 
până la punerea în aplicare a acestora. 

Totodată, în conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, până la 
declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în 
temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului Concurenței în conformitate 
cu art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) ori pe baza unei prezumţii în 
conformitate cu art. 25 alin. (5), este interzisă punerea în aplicare a unei operaţiuni 
de concentrare economică ce cade sub incidenţa art. 22 alin. (1). 

Prin preluarea pachetului de control al ”BTS PRO” SRL de către Bălănuță 
Marin, a fost pusă în aplicare operațiunea de concentrare economică, în sensul art. 
22 alin. (2) din Legea concurenței. Punerea în aplicare a acesteia s-a realizat atât 
prin preluarea pachetului de control cât și prin modificarea administratorului           
”BTS PRO” SRL. Până la realizarea tranzacției, administrator al întreprinderii era 
Chișchiliov Iurie, iar ca urmare a preluării controlului, din data de […], 
administrator al ”BTS PRO” SRL este numit Suvorov Alexandr.  

Conform prevederilor art. 2 din Legea concurenței, în sfera de aplicare a 
acesteia intră, faptele acțiuni sau inacțiuni ce au ca obiect sau au ori pot avea ca 
efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței care sunt săvârșite de 
întreprinderi înregistrate în Republica Moldova sau alte state, precum și de 
persoane fizice. 

Totodată, pct. 50 al Regulamentului privind concentrările economice aprobat 
prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013, prevede că 
”în cazul preluării controlului de către persoane fizice, în sensul art. 20 alin. (2) lit. 
b) din Lege, întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică sunt 
întreprinderea țintă și partea care preia controlul (cu cifra de afaceri a 
întreprinderii/întreprinderilor controlate de respectiva persoană fizică inclusă în 
calculul cifrei totale de afaceri, în măsura în care sunt respectate condițiile de la 
art. 24 alin. (4) din Lege)”. 

În conformitate cu art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea 
concentrării economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care 
preia controlul.  

Prin urmare, se concluzionează că Bălănuță Marin, asociat unic al 
întreprinderii ”Tehno Exclusiv”SRL, prin achiziționarea capitalului social al ”BTS 
PRO”SRL, a realizat o operațiune de concentrare economică între „Tehno 
Exclusiv” SRL și „BTS PRO” SRL și avea obligația de a notifica operațiunea dată 
Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia, în vederea stabilirii 
compatibilității cu mediul concurențial. 

Nenotificarea unei operațiuni de concentrare economică, definită la            
art. 22 alin. (1), înainte de punerea în aplicare a acesteia, cu excepția cazurilor în 
care sunt autorizate în mod expres în acest sens în conformitate cu art. 20 alin. (5) 
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sau printr-o decizie adoptată în temeiul art. 20 alin. (6), reprezintă o încălcare a 
normelor materiale a legislației concurențiale, în sensul art. 71 lit. d) din Legea 
concurenței. 

Nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor materiale se 
determină în funcție de gravitatea și durata faptei, conform prevederilor art. 72 din 
Legea concurenței. Nivelul de bază se obține prin înmulțirea procentului 
determinat în funcție de gradul de gravitate cu factorul aferent duratei încălcării. 

La evaluarea gravității încălcării normelor materiale ale legislației 
concurențiale se iau în considerare, în special, natura faptei săvârșite, ponderea în 
cifra totală de afaceri a vânzărilor de produse realizate de întreprindere pe piața 
geografică relevantă de pe teritoriul Republicii Moldova care au legătură directă 
sau indirectă cu încălcarea (atunci când este posibilă o astfel de estimare), cotele de 
piață cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul încălcării pe piață 
(atunci când acesta poate fi măsurat), probabilitatea ca o operațiune de concentrare 
economică să fi fost interzisă dacă ar fi fost notificată. 

În funcție de gravitatea faptei, operațiunea de concentrare economică, se 
încadrează în prevederile art. 72 alin. (3) lit. a) din Legea concurenței. 

În funcție de durată, în conformitate cu art. 72 alin. (5) lit. b) din Legea 
concurenței, fapta comisă  se încadrează la încălcări de durată medie (de la un an la 
cinci ani): factor 1,2. 

În conformitate cu art. 73 din Legea concurenței, nivelul de bază al amenzii 
pentru încălcarea normelor materiale, poate fi majorat sau redus pentru fiecare 
circumstanță agravantă sau atenuantă constatată. 

Ca urmare a investigării cazului au fost reținute următoarele circumstanțe 
atenuante: 

- colaborarea efectivă a lui Bălănuță Marin, asociat unic al întreprinderilor 
„Tehno Exclusiv”SRL și „BTS PRO”SRL, cu Consiliul Concurenței 
dincolo de obligația sa legală de a coopera; 

- depunerea Formularului complet privind notificarea unei concentrări 
economice, înregistrat la Consiliul Concurenței cu nr. de intrare 4057  din 
10.11.2017. 

 
Circumstanțe agravante, prevăzute la art. 73 alin. (2) din Legea concurenței 

nu au fost reținute. 
Pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, ca bază de calcul se ia 

cifra totală de afaceri realizată de întreprindere sau grupul de întreprinderi în anul 
anterior sancționării. Cifra totală de afaceri realizată de către întreprinderile 
controlate de către Bălănuță Marin este prezentat în tabelul nr. 4. 
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Tabel nr. 4 
Cifra totală de afaceri realizată în anul 2016 de întreprinderile controlate de Bălănuță 

Marin 
Nr Denumire întreprindere Cifra de afaceri realizată 

în anul 2016 (lei) 
1. ”Tehno Exclusiv” SRL  […] 
2. ”BTS PRO ”SRL  […] 
Cifra totală de afaceri a întreprinderilor controlate de către 
Bălănuță Marin 

[…] 

Sursa: Rapoartele financiare pentru anul 2016 ale  întreprinderilor. 

 
Astfel cifra totală de afaceri realizată în anul 2016 de întreprinderile 

controlate de către Bălănuță Marin, constituie […] lei.  
Conform informației prezentate de către părți între „Tehno Exclusiv” SRL și 

„BTS PRO” SRL nu au avut loc careva tranzacții în anul 2016. 
Potrivit art. 36 alin. (5) din Legea concurenței sumele ce reprezintă amenzi 

sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat:  
• Beneficiar: Ministerul Finanțelor;  
• Codul IBAN: MD39TRGAAA14349101200000; 
• Codul fiscal: 1006601000037;  
• Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;                              
• Destinația plății: /A102/. 

În conformitate cu art. 43 alin. (2) din Codul de executare nr. 443-XV din 
24.12.2004 în cazul în care sumele se încasează în beneficiul statului, calitatea de 
creditor este exercitată de către Ministerul Finanțelor. 

Debitori sunt întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare 
economică, al căror asociat unic este Bălănuță Marin : 

- ”Tehno Exclusiv”SRL, înregistrată la Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” 
a Republicii Moldova la data de 18.01.2012, IDNO – […], cu sediul în 
Republica Moldova, str. Ion Creangă 6/v, banca debitorului: […],[…], 
IBAN: […]; 

- „BTS PRO”SRL înregistrată la Î.S. ”Camera Înregistrării de Stat” a 
Republicii Moldova la data de 31.12.2008, IDNO – […], cu sediul în 
Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6/v, banca 
debitorului: […],[…], IBAN: […]. 

Reieșind din constatările expuse, în temeiul art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, 
art. 25, art. 41, art. 65, art. 71, art. 72 și art. 73 din Legea concurenței, Plenul 
Consiliului Concurenței,  
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DECIDE: 
 

1. A constata încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea 
concurenței nr. 183 din 11.07.2012, comisă de către Bălănuță Marin Ion,     
IDNP - […], asociat unic al ”Tehno Exclusiv” SRL și „BTS PRO” SRL. 

2. A declara operațiunea de concentrare economică din […] între ”Tehno  
Exclusiv” SRL și ”BTS PRO” SRL, compatibilă cu mediul concurențial. 

3. A aplica întreprinderii „Tehno Exclusiv” SRL  (IDNO - […]), ținând cont de 
gravitatea faptei, durata încălcării, precum și de circumstanțele atenuante 
constatate, amendă […] % din cifra de afacere a întreprinderii, ceea ce 
reprezintă 11 703,85 lei (unsprezece mii șapte sute trei lei, 85 bani). 

4. A aplica întreprinderii „BTS PRO” SRL  (IDNO - […]), ținând cont de 
gravitatea faptei, durata încălcării, precum și de circumstanțele atenuante 
constatate, amendă […] % din cifra de afacere a întreprinderii, ceea ce 
reprezintă 47 649,49 lei (patruzeci și șapte mii șase sute patruzeci și nouă lei, 49 
bani). 

5. Sumele prevăzută la pct. 3 și pct. 4 se vor achita în bugetul de stat (Beneficiar: 
Ministerul Finanțelor, Codul IBAN: MD39TRGAAA14349101200000, Codul 
fiscal: 1006601000037, Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – 
Trezoreria de Stat, Destinația plății: /A102/), timp de 60 de zile lucrătoare de la 
data comunicării prezentei decizii întreprinderilor „Tehno Exclusiv” SRL și 
„BTS PRO” SRL, cu mențiunea: „amendă aplicată de către Consiliul 
Concurenței în conformitate cu Legea concurenței”.  

6. „Tehno Exclusiv” SRL și „BTS PRO” SRL vor informa Consiliul Concurenței 
despre executarea punctului 5 al prezentei Decizii, cu anexarea documentelor 
confirmative. 

7. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 
  
 
Preşedintele 
Consiliului Concurenţei                                                            Viorica CĂRARE  

 


	La data de 14.03.2016 pe pagina web a Consiliului Concurenței, a fost plasat avizul cu referire la preluarea controlului asupra întreprinderii ”BTS PRO”SRL de către  Bălănuță Marin fondator al „Tehno Exclusiv”SRL, prin care agenții economici terți au ...

